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Rhybudd Cyflwyno Cais
(I’w ddefnyddio mewn ceisiadau a wneir mewn 
apeliadau i Adran Deulu’r Uchel Lys)

FP244 Hysbysiad cais (10.16) © Hawlfraint y Goron  2016

1. Beth yw eich enw, neu os ydych yn gynrychiolydd cyfreithiol, beth yw enw eich ffyrm?

3. Pa orchymyn yr ydych yn gofyn i’r llys ei wneud a pham?

4. A ydych wedi atodi drafft o’r gorchymyn yr ydych yn gwneud cais 
amdano?

Do Naddo

6. Am faint o amser yr ydych yn meddwl y bydd y 
gwrandawiad yn para? (Os ydych yn gwybod)

A yw’r amcangyfrif hwn wedi’i dderbyn gan bob parti?

5. Sut yr ydych yn dymuno i’r cais hwn gael ei drin? mewn 
gwrandawiad heb wrandawiad

mewn gwrandawiad ffôn

I gael help i lenwi’r ffurflen hon darllenwch y 
nodiadau canllaw ar gyfer ffurflen FP244A.

Awr Munud

Ydyw Nac ydyw

7. Rhowch fanylion unrhyw ddyddiad neu gyfnod penodedig 
ar gyfer treial

8. I bwy y dylid cyflwyno’r cais hwn?

8a. Rhowch gyfeiriad cyflwyno unrhyw barti a enwyd yng 
nghwestiwn 8 (ar wahân i fanylion yr apelydd neu’r 
atebydd). 

Apelydd Atebydd Cynrychiolydd Cyfreithiol

Arall (rhowch fanylion)

2. A ydych yn

Os ydych yn gynrychiolydd cyfreithiol pwy ydych chi’n ei gynrychioli?

Enw’r llys
Yn Adran Deulu’r Uchel Lys

Rhif Cyfrif Ffi
(os yw’n berthnasol)

Cyfeirnod Help i Dalu Ffioedd 
(os yw’n berthnasol)

H W F – –

Cyfeirnod y Llys Apêl
(os yw’n berthnasol)

Enw’r Apelydd

Enw’r Atebydd

Dyddiad
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Cyfeiriad y ceisydd – y cyfeiriad y dylid anfon dogfennau sy’n ymwneud â’r cais hwn iddo

Os yw’n berthnasol

Rhif ffôn

Rhif ffacs

Rhif DX

Cyfeirnod

Cefeiriad E-bost

Cod Post

9. Ar ba wybodaeth y byddwch yn dibynnu, i gefnogi eich cais?

y datganiad tyst sydd ynghlwm

y dystiolaeth a amlinellwyd yn y blwch isod

Datganiad Gwirionedd

(Credaf) (Mae’r ceisydd yn credu) bod y ffeithiau a nodwyd yn yr adran hon (ac ar unrhyw daflenni eraill a 
ddefnyddiwyd i barhau) yn wir.

Llofnod Dyddiad   
Ceisydd/Cynrychiolydd cyfreithiol y ceisydd/
Cyfaill cyfreitha’r ceisydd

Enw llawn    

Enw ffyrm cynrychiolydd cyfreithiol y ceisydd   

Safle neu swydd a ddelir     
(os ydych yn llofnodi ar ran ffyrm neu gwmni)

10. Llofnod a manylion cyfeiriad

Os oes arnoch angen mwy o le, defnyddiwch ddarn arall o bapur.

Llofnod Dyddiad   
Ceisydd/Cynrychiolydd cyfreithiol y ceisydd/Cyfaill cyfreitha’r ceisydd

Safle neu swydd a ddelir
(os ydych yn llofnodi ar ran ffyrm neu gwmni)

Dylid dychwelyd ffurflenni sydd wedi’u cwblhau i’r 
Family Division Appeals Office, Floor 1M, Queen’s Building, Royal Courts of Justice, Strand, Llundain, WC2A 2LL 

DX 44450 Strand

Ebost: appeals.familydivision@hmcts.gsi.gov.uk
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